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HEJ ALLA GRANNSAMVERKARE!
Äntligen går vi mot höst efter en fantastisk sommar. De flesta är åter på jobbet och börjar så
smått komma in i sin vanliga vardagslunk och faktiskt är det inte ganska skönt att komma in i
de vanliga rutinerna?
Välkomna alla nya ”Grannsamverkare”, hoppas att Ni har funnit ER tillrätta och känner Er
nöjda att vara med oss så här långt! Nu kommer snart den mörka tiden på året och vi bör börja
se över hur vi har det med belysningen inne och ute. Kanske det är dags att investera i den där
nya utebelysningen med rörelsedeckare? Ett tips är att gå ett varv runt bostaden för att titta
efter de svaga punkterna där tjuven kan operera ostört och fundera över vad Du kan göra åt
det.
Det har varit några inbrott i bostad och fritidshus sedan i juni och Kuten har gjort en
sammanställning så Ni ska få lite överblick.
BROTTSINFORMATION FRÅN VÅR KUT
(Kriminalunderrättelsetjänsten i Jämtlands län)
INBROTT I VILLA:
Under hela perioden 1/1 – 20/8 har vi haft 29 fullbordade inbrott i länet.
Varav 13 fullbordade inbrott under perioden 1/6 – 20/8.
Under denna period är inbrotten fördelade på följande orter:
VEMDALEN 1, GÄLLÖ 1, PILGRIMSTAD 1, BRUNFLO 1, GRYTAN Ö-sund 1,
OPTAND Ö-sund 6, ÖSTERSUND 1, FRÖSÖN 1.
Man har berett sig tillträde till husen på lite olika sätt bl.a. genom att krossat rutor både på
fönster och ytterdörrar, vid några tillfällen har dörrar eller fönster stått öppna samt genom
altandörrar.
Godset man har tillgripit har varit kontakter, guld och silversmycken, kassaskrin, sprit och
datorer som går att utläsa vid anmälningstillfället.
INBROTT I FRITIDSHUS: Under perioden första maj t.o.m. augusti.
2010: 131 fullbordade inbrott
2011: 71 fullbordade inbrott
2012: 55 fullbordade inbrott
2013: 48 fullbordade inbrott
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2014: 55 fullbordade inbrott, under perioden 1/5 – 21/8. Alltså inte lika lång period som
tidigare år.
Under i år har de anmälda inbrotten i fritidshus i stort sett skett i hela länet.
UTPLACERADE SAKER
I övrigt har det varit mycket skriverier i media och på facebook om att man har fått saker
utplacerade på broar, soptunnor mm där man tror att inbrottstjuvar rekar om någon är hemma.
Vi har ingen kännedom om det ligger något bakom misstankarna då vi inte kunnat påvisa om
det begåtts brott på de platser där vi fått in tips. Om man har fått saker flyttade el. utplacerade
på sin gård och har haft inbrott i samband med det bör man uppge det i anmälan. Vid några
tillfällen har det dock framkommit att det är grannar till bortresta som stökat runt lite på deras
tomter för att det skall se ut som att det är lite rörelse.
STÖLD UR FISKEKORTSAUTOMATER
– TÖM AUTOMATERNA INNAN TJUVEN GÖR DET!
Under sommaren och framför allt de senaste veckorna har det kommit in flera anmälningar
gällande stölder ur fiskekortsautomater. Ofta ligger de avskilt och är ett lätt byte och kan
innehålla tusentals kronor. Vi har ingen kännedom om hur ofta fiskevårdsområdena tömmer
automaterna men borde göras ofta med anledning av stölderna!
Vi välkomnar tips och iakttagelser gällande dessa stölder!
PLACERING AV GRANNSAMVERKANSSKYLTAR
Tack för att så många av ER har flyttat sina skyltar från Trafikverkets skyltar! Tyvärr sitter
några kvar på vissa ställen där jag hoppas att även de flyttats snarast! Vi har lagt ut skyltar i
receptionen på Trygghetens hus i Östersund som Ni kan hämta om Ni behöver nya! Skriv ett
mail till grannsamverkan om Ni inte har möjlighet att hämta skyltar i stan!
Ta del av Trafikverkets mall för placering av skyltar! Den behöver ni inte sända vidare till
grannarna då kontaktombuden får ansvara för skyltarna!
KONTAKT MED POLISEN
- Vid Nödsituation eller Pågående brott: Ring 112
- Anmäla ett brott eller övrig kontakt som ej är brådskande: Ring 114 14
- E-post gällande grannsamverkan: grannsamverkan.jamtland@polisen.se
- Lämna TIPS: tips.jamtland@polisen.se eller 114 14
- I samband med att Ni fått sms: Ring 010-569 18 68 om Ni har upplysningar i det aktuella
ärendet.

När Ni ringer 114 14:
# Vill Ni komma i kontakt med Polisen i Östersund slår Ni direkt Nollan och begär att växeln
kopplar er till LKC i Östersund (Länskommunikationscentralen i Östersund)
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Eller:
# Göra en anmälan: Tryck 1
# Lämna ett tips: Tryck 2 (eller skriv ett mail, se nedan!)

TIPS
Skriv till: tips.jamtland@polisen.se då kommer den direkt till vår KUT
(kriminalunderrättelsetjänst), detta gör Ni dagtid på vardagar med tips som Ej är
skyndsamma!
Under helger, kvällstid och vid skyndsamma tips ringer NI 114 14, för att få kontakt med
polis direkt, se ovan
Era grannar behöver inte gå via Er med sina tips, men det är bra om de skickar en kopia till Er
så Ni kan gå ut och varna övriga grannar om det är något som händer i Erat område. Ett tips
till Er är att inte sitta och vänta på att få information från polisen, får Ni kännedom om något
så varna Era grannar direkt och skicka tips eller ring oss, beroende på skyndsamheten!
Tänk speciellt på att notera viktiga detaljer så som exempelvis ett registreringsnummer,
bilmodell, tid & plats etc.
Vill DU komma i kontakt med Grannsamverkan: grannsamverkan.jamtland@polisen.se

Vi hörs!
Birgitta Persson
Ansvarig för Grannsamverkan i Jämtlands län
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